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Toezicht? Kunnen we dat zelf niet?
Dat is een vraag die nog wel eens voorbij wil
komen tijdens de voorbereidingen op een
bouwproject. Want wat is nu eigenlijk de
toegevoegde waarde van een onafhankelijk
toezichthouder?
Graag vertellen we daar meer over. Heeft u
na het lezen van dit document nog vragen?
Schroom dan niet om contact met ons op te
nemen. Wij zijn telefonisch bereikbaar op
(0031)(0)85-0185690 en per e-mail op
info@maartenvanderpol.nl.

Eerst: Onze dienstverlening.
Maarten van der Pol verzorgt toezicht bij
met name verticale funderingswerken.
Denk bijvoorbeeld aan prefab heipalen,
(gedeeltelijk) grondverdringende boorpalen
met en zonder groutinjectie,
mortelschroefpalen, vibropalen, stalen
buispalen en combipalen. Daarbij ligt de
focus op in de grond gevormde palen.
Dit om de eenvoudige reden dat de wijze
van het produceren van deze palen en de
bodemgesteldheid hier zeer veel invloed
hebben op de kwaliteit van het
eindproduct. Vertraging in het werk, faalkosten en misverstanden werken
door in het gehele project – des te meer reden om juist in deze fase te zorgen
voor professioneel, onafhankelijk en ervaren toezicht. Door proactief toezicht
te houden dragen wij bij aan betere communicatie, kwaliteitsborging en
faalkostenreductie. Later in dit document leest u meer over onze diensten.
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Een goede toezichthouder spreekt de taal
In het bouwproces heeft iedere partij zijn
eigen taken en verantwoordelijkheden.
De betrokken partijen tijdens het maken
van de paalfundering zijn gewoonlijk de
boor- of heifirma, de hoofdaannemer, de
constructeur, de geotechnisch adviseur,
bevoegd gezag zoals Bouw- en
Woningtoezicht, de opdrachtgever van
het project en de onafhankelijk
toezichthouder.
De onafhankelijk toezichthouder is hier de spin in het web. Als betrouwbare
gesprekspartner voor alle partijen spreekt de toezichthouder zowel de taal
van de bouwput als de taal van de constructeur. Want van de medewerker
boorploeg kan je net zomin inzicht in grondmechanica en betontechnologie
verwachten als dat je van een constructeur kunt verwachten dat die weet wat
er op dat moment in het werk gaande is. Een goede toezichthouder
signaleert tijdig, overlegt met respect voor de afgesproken
communicatielijnen, en draagt eraan bij om faalkosten als gevolg van
kwaliteitsproblemen en miscommunicatie waar mogelijk te reduceren of
voorkomen.

Geen onnodige zorgen, geen paniek.
Een goede toezichthouder op het werk
geeft rust. De toezichthouder weet
wanneer het belangrijk is om direct de
afgesproken betrokkenen te informeren
of in overleg te gaan, maar weet ook
wanneer het volstaat om zaken duidelijk
in de dagelijkse rapportage te
vermelden. Met de veelheid van paalsystemen die nu op de markt is,
allemaal met hun eigen voor- en nadelen, is het voor alle partijen prettig als
er een toezichthouder aanwezig is met kennis en ervaring die aansluit op het
project.
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Wat er in de grond kan gebeuren..
Tijdens de productie van in de grond
gevormde palen is een gevleugelde uitspraak
“je kan hier alles zien, maar nog geen
centimeter in de grond kijken”. Aan de hand
van het geotechnisch advies en de
sonderingen kunnen er goede aannames
worden gedaan, maar het is praktisch
onmogelijk om iedere centimeter grond te
onderzoeken. Een ervaren toezichthouder zal echter op basis van observatie
en gedegen registratie altijd mee kunnen denken over uitdagingen in het
werk en mogelijke oplossingen. Vaak zijn kleine aanpassingen al genoeg om
te voorkomen dat na het werk de palen niet blijken te voldoen.

Senior of regulier toezicht.
Aanvankelijk was het vaak zo dat er enkel een
toezichthouder in werd gezet wanneer dit op basis
van lokale voorschriften een verplichting was. Zoals
CUR-aanbeveling 114 – Toezicht op de realisatie van
paalfunderingen – ook stelt, zijn steeds meer partijen
zich bewust van de voordelen van een ervaren
toezichthouder op het werk. Niemand zit te wachten
op problemen die makkelijk voorkomen hadden
kunnen worden.
Zeker op complexere projecten of projecten waarbij
in de grond gevormde palen worden toegepast, verdient de toezichthouder
zich doorgaans in alle opzichten terug. Zowel waar het gaat om kwaliteit van
werk als om de met het project gemoeide kosten.
Maarten van der Pol richt zich op het verlenen van senior toezicht.
De senior toezichthouder beperkt zich namelijk niet tot het invullen van
boor- of heistaten, maar denkt proactief mee, vervult desgewenst een
coördinerende rol en draagt bij aan correcte interpretatie van de gegevens
die worden verzameld. Vooral bij kleinere (prefab) projecten is de inzet van
een regulier toezichthouder gepast.
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Diensten: de hei- of boorbespreking
Voor aanvang van het project is het
altijd raadzaam een hei- of
boorbespreking te organiseren. Tijdens
deze bespreking maken alle betrokken
partijen heldere afspraken over het
werk en daarbij horende
projectspecifieke zaken. Ook worden
afwijkende scenario’s besproken
waarmee eventuele discussie tijdens
en na het werk in veel gevallen bespaard kan blijven.
Maarten van der Pol faciliteert hei- en boorbesprekingen op door de
opdrachtgever aangewezen locatie, of volledig online. In het laatste geval
volstaat een laptop met microfoon, webcam en goede internetverbinding voor
alle deelnemers.
Een hei- of boorbespreking is meer dan het afvinken van een checklist. Op
basis van de ingebrachte stukken (palenplan, geotechnisch advies,
werkplannen, lokale regelgeving, bijzonderheden) is dit in veel gevallen de
laatste mogelijkheid om voor start werk te zorgen dat alle partijen op één lijn
zitten. Wij zorgen voor gedegen verslaglegging in een overzichtelijk format,
wat na de bespreking digitaal aan de deelnemers verstrekt zal worden. We
adviseren om dit document dan op de eerstvolgende bouwvergadering als
ingekomen stuk in te brengen.
Bij een hei- of boorbespreking is het raadzaam om de volgende partijen uit te
nodigen:
•
•
•
•
•
•

Toezichthouder
Constructeur (eventueel ook geotechnicus)
Hoofdaannemer
Funderingsbedrijf
Eventuele vertegenwoordiging van opdrachtgever
Bevoegd gezag (bijvoorbeeld Bouw- en Woning Toezicht)
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Diensten: senior en specialistisch toezicht
Eerder in dit document benoemden we
al kort wat de toegevoegde waarde is
van een senior toezichthouder. Naast
de gebruikelijke taken van een regulier
toezichthouder (controleren,
afwijkingen communiceren en
rapporteren) heeft de senior
toezichthouder ook een adviserende en coördinerende rol.
De senior toezichthouder is ook brenger van goed nieuws. Het is niet
zeldzaam de dat gegevens die worden verkregen, bijvoorbeeld tijdens het
vervaardigen van grondverdringende boorpalen met groutinjectie, onnodig
reden tot zorg geven bij betrokken partijen. Vaak kunnen kostbare
maatregelen dan worden vermeden door bij te dragen aan correcte
interpretatie van de gegevens.
Met een eigen semi-flexibele
webapplicatie, waar we naast de
minimaal vereiste gegevens ook
aanvullende projectspecifieke data
registreren, genereren we rapportages
en zorgen we ervoor dat alle
betrokkenen dagelijks op de hoogte blijven van de voortgang van het werk en
eventuele bijzonderheden. Wanneer zich zaken voordoen die de voortgang
van het werk kunnen belemmeren is de senior toezichthouder proactief in
communicatie, en streeft ernaar om de beslissende partijen in staat te stellen
om snel een gedegen beslissing te nemen.
Voor kleinere of minder complexe projecten verzorgen we op basis van
beschikbaarheid ook regulier toezicht tegen een lager tarief. Hierbij is dan wel
sprake van een aangepaste dienstverlening. Het verzorgen van regulier
toezicht doen wij enkel voor opdrachtgevers die ook gebruik maken van ons
senior toezicht, en daar dus een bewuste keus in maken.
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Diensten: advies in voor- en na-traject
In de aanloop naar een project moeten er altijd
veel keuzes worden gemaakt. Meestal is dit
niet onverwachts (denk bijvoorbeeld aan
keuze betonmengsel, routing, paalsysteem,
materieel, planning) maar sommige zaken
kunnen toch de planning verstoren (denk
bijvoorbeeld aan niet eerder bekende
obstakels in de grond zoals oude funderingen,
het veranderen van paalsysteem voor start
werk, aanvullende omgevingseisen).
En ook nadat het werk gereed is kunnen er onverwachte discussies de kop
opsteken. Over de kwaliteit van werk, meer- of minderwerk, oplossingen voor
geconstateerde gebreken of oorzaken van die gebreken. Zowel voor als na
een werk denken we graag met u mee. Dit zien wij als onderdeel van onze
dienstverlening, en bij senior projecten reken we daar geen extra kosten voor
zolang de vereiste inzet volgens ons binnen het redelijke valt. Schroom dus
niet ons te benaderen wanneer advies gewenst is.

Diensten: Visuele inspectie
Als het boor- of heiwerk gereed is dan zit de taak van de toezichthouder erop.
Voor de aannemer start dan de volgende stap in het proces. Ontgraven,
koppensnellen, wapening aanbrengen, poeren, balken en vloeren storten.
Omdat hier doorgaans een wisseling van de wacht plaats zal vinden (het heiof boorbedrijf is meestal niet de partij die ook het vervolgwerk zal verzorgen)
is de aansluiting tussen deze twee fases van groot belang. In beide fases
zullen de betrokken partijen de nodige aandacht hebben voor kwaliteitszorg,
maar de aansluiting tussen deze twee fases is niet altijd geborgd. Hier
dragen we aan bij met visuele inspecties. Door elke paal na het snellen te
controleren op dekking, diameter, wapening en eventuele gebreken, en dit
overzichtelijk te rapporteren samen met een foto van elke paal en
aanbevelingen waar nodig, beschikt u als opdrachtgever over een
waardevolle aanvulling van uw kwaliteitsdossier.

www.maartenvanderpol.nl

9

Klachten: zeg het ons
Waar mensen werken worden fouten gemaakt,
en niemand is onfeilbaar. Omdat we waarde
hechten aan kwaliteitszorg en goede
communicatie hebben we daarom een interne
klachtenprocedure opgezet. Natuurlijk kan u
terecht bij de verantwoordelijk toezichthouder of
aangewezen projectleider, maar komt u er niet
uit dan kunt u een klacht indienen. Als
dienstverlener committeren wij ons aan deze
procedure, en zullen wij een oordeel van de
klachtenfunctionaris altijd volgen. Het
klachtenreglement en het e-mailadres van de
klachtenfunctionaris kunt u terugvinden op onze website:
https://maartenvanderpol.nl/contact/

Mogen wij uw project ontzorgen?
Middels dit document hebben wij u hopelijk een goed beeld kunnen geven
van de toegevoegde waarde van toezicht in het algemeen en van onze
dienstverlening in het bijzonder. Indien gewenst maken wij graag een
vrijblijvende offerte op voor uw project. Ook kunnen wij voor uw onderneming
en daaraan gelieerde ondernemingen vaste tarieven verstrekken zodat u bij
het maken van de overweging om toezicht in te zetten al kan incalculeren wat
hier de kosten van zullen zijn. Heeft u toch nog vragen? Dan komen we graag
bij u langs. U kan ons als volgt bereiken:
E-mail
Telefoon
Website

: info@maartenvanderpol.nl
: 085-0185690
: www.maartenvanderpol.nl

Indien gewenst of noodzakelijk kunnen afspraken ook online plaatsvinden.
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